
Potęga odpowiedzialnego finansowania 
i inwestowania ESG

Przewodnik dla Doradców Finansowych

rozwinięcie zawodowego warsztatu pracy Doradcy z Klientem, 
budowa marki osobistej Eksperta, 
członkostwo w aktywnej grupie profesjonalistów skupionych na rozwoju w służbie Klientowi.

Zdobycie Certyfikatu EFPA to: 

Kompetencje Certyfikowanych Doradców zdobyte podczas certyfikacji EPFA Polska są ważnym
narzędziem w codziennej pracy z Klientami. Nie są celem samym w sobie. 
Są po to, aby pozyskać, utrzymać i rozwinąć współpracę z Klientami.

Doradca finansowy EFPA ESG ma moc, żeby zmieniać życie ludzi na lepsze.



Odpowiedzialne inwestowanie ESG nie jest ciekawostką na rynku
finansowym. To fundamentalny trend, który na stałe będzie
kształtował rynek finansowy, w tym kapitałowy na świecie i w Polsce. 

Nowy certyfikat EFPA Polska 
dla zrównoważonego inwestowania

Nowy Certyfikat EFPA ESG Advisor to odpowiedź na potrzeby nowej generacji klienta
4.0, który inwestuje swoje pieniądze zgodnie z wartościami zrównoważonego rozwoju.
Klienta, zainteresowanego inwestycjami o pozytywnym wpływie na otaczające
środowisko, zmieniającymi na lepsze naszą Planetę.

Każdy otwiera możliwości ważnych działań, które wpłyną w najbliższych dziesięcioleciach na
życie społeczne i gospodarcze, w tym rynek finansowy. ESG staje się wymogiem biznesowym
dla firm szukających kapitału i inwestycji. ESG staje jest kryterium wyboru produktów
inwestycyjnych przez Klientów, szczególnie młodego pokolenia. Kompetencje z obszaru
zrównoważonego inwestowania ESG stają się elementarzem każdego Certyfikowanego
Doradcy Finansowego EFPA.

odbudowa zaufania do doradztwa finansowego i doradców,
doskonalenie standardów zawodowych doradców finansowych,
Doradcy finansowi jako strażnicy systemu finansowego.

Zaangażowanie EFPA Polska wspiera europejskie cele Unii Rynku Kapitałowego: 

Ochrona Planety, poszanowanie praw człowieka i różnorodności,
odpowiedzialne zarządzanie firmami to trzy wymiary
zrównoważonego inwestowania ESG. 



Certyfikat EFPA ESG ADVISOR 

Niezbędny etap stałego rozwoju zawodowego dla
Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA. 

To potwierdzenie aktualności wiedzy i umiejętności zgodnie 
z ważnym trendem rynkowym ESG dla Doradców finansowych
aspirujących do standardów EFPA.

znasz fundamenty zrównoważonego inwestowania, 
umiesz przedstawić charakterystykę i korzyści zrównoważonego finansowania,
potrafisz zidentyfikować potencjalne zainteresowanie Klienta zrównoważonym
inwestowaniem, 
profesjonalnie dopasujesz produkty ESG do wartości i celów ważnych dla Klienta.

kluczowe pojęcia, procesy i trendy rozwojowe,
czynniki ESG i ich wpływ na analizę inwestycyjną i wycenę,
strategie i metody inwestycyjne zgodne z zasadami zrównoważonego finansowania,
budowę zaangażowania dla zrównoważonego inwestowania na poziomie firmy,
zrównoważone fundusze inwestycyjne i inne formy zbiorowego inwestowania,
wiodący przykład zrównoważonego finansowania: zielone obligacje i społeczne obligacje,
krótką analizę innych zrównoważonych produktów,
ramy regulacyjne dla włączenia zasad ESG przez firmy inwestycyjne i doradców
finansowych.

Certyfikat EFPA ESG Advisor potwierdza, że:

TO BĘDZIE TWÓJ WKŁAD W LEPSZY ŚWIAT.

Wymagania merytoryczne certyfikatu obejmują:



Zapisy na szkolenie

Jak zdobyć Certyfikat EFPA?
W kilku krokach opowiemy, co trzeba zrobić.

Warszawski Instytut Bankowości
przeprowadza akredytowane szkolenie. 

Zespół trenerów to osoby pracujące na co dzień w
branży finansowej - doświadczeni eksperci-
praktycy. To trenerzy, którzy łączą doświadczenie
rynkowe, z pasją zawodową i potrzebą dzielenia
się wiedzą.

Obecnie wszystkie szkolenia prowadzone 
są w formie interaktywnych sesji webinarowych.

EFPA Polska przeprowadza egzamin online, zgodnie z akredytacją EFPA
Europa. Po zdanym egzaminie EFPA Polska przyznaje certyfikaty. 

Przed egzaminem otrzymasz wszystkie informacje na temat przebiegu
egzaminu.

Gdyby istniała konieczność powtórzenia egzaminu – egzamin można zdać
ponownie.

Egzamin Certyfikacja

Po zapoznaniu się z pełnym pakietem
Certyfikowanego Doradcy EFPA Polska,
w tym Kodeksem Etyki, podpisaniu dokumentów 
i dokonaniu obowiązujących opłat, EFPA Polska
przyznaje Certyfikat EFPA ESG Advisor i dokonuje
wpisu do Rejestru Certyfikowanych 
Doradców EFPA.

Egzamin EFPA ESG ADVISOR trwa 1 godzinę. 
Test zawiera 30 pytań jednokrotnego wyboru. 

LINK DO OPISU SZKOLENIA

Magdalena Więcek
mwiecek@efpa.pl
+48 694 489 915

www.efpa.pl

Joanna Grobelny
e-mail: jgrobelny@wib.org.pl
kom.: +48 664 907 205

www.wib.org.pl

LINK DO ZAPISU NA EGZAMIN 

https://www.linkedin.com/company/efpa-polska
https://www.facebook.com/efpapolska
https://szkolenia.wib.org.pl/jak-wspolpracowac-z-klientami-w-zrownowazonych-inwestycjach-esg/
https://efpa.pl/
mailto:jgrobelny@wib.org.pl
https://www.wib.org.pl/
https://efpa.pl/egzaminesg/
https://efpa.pl/egzaminesg/

